Lyhyesti maailmalta – Thaimaa, Bolivia, Kolumbia

Thaimaassa on jälleen tiistaina 23. tammikuuta pidätetty pakistanilaisia kristittyjä turvapaikanhakijoita.
Aamupäivällä pidätettiin seitsemän aikuista ja yhdeksän lasta. Myöhemmin iltapäivällä toisaalla Bangkokissa
pidätettiin kaksi aikuista ja neljä lasta. Heidät kaikki on kuljetettu pidätyskeskukseen.
Yksi pidätetyistä, Zahid Younis, joka pidätettiin vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa, kertoo: ”Meidät yllätettiin ja
lapsemme pelkäävät. He kysyvät minulta, lähetetäänkö meidät takaisin Pakistaniin tapettaviksi. Pakistanissa minuun ja lapsiimme kohdistunut hyökkäys vaivaa heitä yhä. Olen sanonut heille, että toistaiseksi olemme turvassa
pidätyskeskuksessa, paikassa, joka pelottaa meitä kaikkia, ja jonka epäterveellisistä
ja brutaaleista olosuhteista olemme kuulleet. Siltikin se vaikuttaa paratiisilta, kun
mietimme Pakistanissa odottavia vaaroja, maan, jota kerran kutsuimme kodiksi.”
Lähde: British Pakistani Christian Association
Rukoilemme:
• Varjele ja lohduta nyt pidätetyiksi joutuneita kristittyjä.
• Vaikuta Thaimaan viranomaisiin, että he osoittaisivat myötätuntoa näiden perheiden ahdinkoa kohtaan.
• Anna viisautta heitä auttaville edetä asiassa parhaalla mahdollisella tavalla.
Boliviassa tuli viime
kuussa voimaan laki,
joka käytännössä kriminalisoi evankelioinnin ja oli äärimmäisen
rajoittava uskonnonvapauden kannalta.
Rikoslain artikla 88
julisti, että ”joka
värvää, kuljettaa, riistää vapauden tai isännöi henkilöitä
tarkoituksenaan värvätä heidät ottamaan osaa aseistettuun konfliktiin tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, tulee
rangaistuksi 7-12 vuoden vankeudella.”
Erityisesti evankeliset kristityt protestoivat lakia
laajalti ja maassa järjestettiin mielenosoituksia. Viime
sunnuntaina vietettiin rukous- ja paastopäivää lain
kumoamisen puolesta. Bolivian presidentti Evo Morales
ilmoittikin sunnuntaina televisiossa lähettävänsä lain
uudelleen käsiteltäväksi ja sanoi olevansa ”lähes varma,
että artikloihin tulee muutoksia”.
Lähteet: Premier, World Evangelical Alliance
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos, että presidentti päätti palauttaa lain uudelleen
käsittelyyn.
• Auta, että uskonnonvapaus saisi säilyä Boliviassa.

Kolumbian työkentältämme kerrotaan, että
kulunut vuosi on tuonut
paljon muutoksia. FARC
on laskenut aseensa eikä
enää ammu kristittyjä tai
polta kirkkoja; päinvastoin,
monet heistä ovat tulleet
uskoon.
Rauhansopimuksen myötä evankeliointityötä on voitu
laajentaa myös ”punaisille alueille”, joille ennen ei voitu
mennä, mutta kirjallisuuden tarve on suuri. Huumeviljelmien ja -kaupan hävittämisessä viranomaiset eivät
sen sijaan ole onnistuneet, vaan sisseiltä jääneen tyhjiön ovat nyt täyttäneet tavalliset rikolliset sekä ainakin
kolme puolisotilaallista ryhmää niin että huumekauppa
käy nyt entistä vilkkaampana. Lisäksi nämä ryhmät taistelevat keskenään alueiden hallinnasta.
Kiitämme ja rukoilemme:
• Kiitos rauhansopimuksen Kolumbiaan tuomista hyvistä muutoksista.
• Vahvista ja varjele eturintaman evankelistoja, kuten
tukemaamme Kellyä, jotka vievät Sinun sanaasi eteenpäin.
• Siunaa kaikki evankeliointityö Kolumbiassa.

